
 

AM\929515EL.doc  PE503.600v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

6.3.2013 B7-0079/104 

Τροπολογία  104 

Luis Manuel Capoulas Santos 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (29α) Με στόχο τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, την καταπολέµηση της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη, τη 
βελτίωση των γεωπονικών συνθηκών, η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πάραυτα 
στρατηγικό σχέδιο εφοδιασµού σε 
φυτικές πρωτεΐνες, επιτρέποντας 
παράλληλα στην Ένωση να µειώσει την 
πολύ µεγάλη εξάρτησή της από το 
εξωτερικό. Με το σχέδιο αυτό αναµένεται 
συγκεκριµένα ότι θα δοθεί η δυνατότητα 
να αναπτυχθούν οι ελαιοπρωτεϊνούχες και 
οσπριώδεις καλλιέργειες στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και ότι θα 
προαχθεί η έρευνα στο γεωπονικό τοµέα 
για τις κατάλληλες και αποδοτικές 
ποικιλίες. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/105 

Τροπολογία  105 

Luis Manuel Capoulas Santos 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σταδιακή µείωση και επιβολή ανώτατου 

ορίου ενίσχυσης 

Σταδιακή µείωση και επιβολή ανώτατου 

ορίου της βασικής ενίσχυσης 

1. Το ποσό των άµεσων ενισχύσεων που 

πρόκειται να χορηγηθούν σε γεωργό 

σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό σε 

ένα δεδοµένο ηµερολογιακό έτος 

µειώνεται ως εξής:  

1. Το ποσό των άµεσων ενισχύσεων που 

πρόκειται να χορηγηθούν σε γεωργό 

σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό σε 

ένα δεδοµένο ηµερολογιακό έτος 

µειώνεται ως εξής:  

– κατά 20% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 150.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ·  
– κατά 25 % για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 70.000 ευρώ και έως 100.000 ευρώ·  

– κατά 40% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 200.000 ευρώ και έως 250.000 ευρώ·  
– κατά 50% για το τµήµα που υπερβαίνει 

τα 100.00 ευρώ και έως 150.000 ευρώ·  

– κατά 70% για το τµήµα που υπερβαίνει 
τα 250.000 ευρώ και έως 300.000 ευρώ·  

– κατά 80% για το τµήµα άνω των 
150.000 ευρώ·  

– κατά 100% για το τµήµα που 
υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ.  

– το συνολικό ποσό που εισπράττεται 
µετά την εφαρµογή αυτών των µειώσεων 
ανέρχεται στα 200.000 ευρώ το ανώτερο.  

 1α. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται σε 
συνεταιρισµούς ή άλλα νοµικά πρόσωπα 
που συσπειρώνουν πολλούς δικαιούχους 
άµεσων ενισχύσεων και λαµβάνουν και 
κατανέµουν τις πληρωµές προτού τις 
διανείµουν εξ ολοκλήρου στα µέλη τους, 
τα οποία υπόκεινται, ατοµικώς, στην 
παράγραφο 1. 
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2. Το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1 

υπολογίζεται µε την αφαίρεση των µισθών 

που έχουν πραγµατικά καταβληθεί και 

δηλωθεί από τον γεωργό κατά τα 

προηγούµενα έτη, συµπεριλαµβανοµένων 

φόρων και κοινωνικών εισφορών σχετικά 

µε την απασχόληση, από το συνολικό ποσό 

των άµεσων ενισχύσεων προς χορήγηση 

αρχικά στον γεωργό, χωρίς να 

λαµβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που 

πρόκειται να χορηγηθούν σύµφωνα µε το 

κεφάλαιο 2 του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος 

κανονισµού.  

2. Το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1 

υπολογίζεται µε την αφαίρεση των µισθών 

που έχουν πραγµατικά καταβληθεί και 

δηλωθεί από τον γεωργό κατά τα 

προηγούµενα έτη, συµπεριλαµβανοµένων 

φόρων και κοινωνικών εισφορών σχετικά 

µε την απασχόληση, καθώς επίσης 

δαπανών που προέκυψαν από την ανάθεση 

συγκεκριµένων γεωργικών εργασιών σε 

εργολήπτες, από το συνολικό ποσό των 

άµεσων ενισχύσεων προς χορήγηση αρχικά 

στον γεωργό, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη 

οι ενισχύσεις που πρόκειται να 

χορηγηθούν σύµφωνα µε το κεφάλαιο 2 

του τίτλου ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού.  

 2a. Όλα τα ποσά που αφαιρούνται κατά 
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, 
παραµένουν στο κονδύλιο του κράτους 
µέλους για τις άµεσες ενισχύσεις, που 
αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

 Για κάθε έτος, τα κράτη µέλη µπορούν να 
αποφασίσουν να διαθέσουν τα 
εκτιµώµενα συνολικά ποσά, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εν µέρει 
για άλλα µέτρα του πρώτου πυλώνα και 
εν µέρει για µέτρα του δεύτερου πυλώνα 
που καλύπτονται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 
[…/….]  [RDR], ειδικότερα για καινοτόµα 
και γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα. 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε καµία 

ενίσχυση δεν χορηγείται στους γεωργούς 

για τους οποίους αποδεικνύεται ότι, από 

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

πρότασης της Επιτροπής για τον παρόντα 

κανονισµό, δηµιουργούν τεχνητές 

συνθήκες για να αποφύγουν τις 

επενέργειες του παρόντος άρθρου.  

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε καµία 

ενίσχυση δεν χορηγείται στους γεωργούς 

για τους οποίους αποδεικνύεται ότι, από 

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

πρότασης της Επιτροπής για τον παρόντα 

κανονισµό, δηµιουργούν τεχνητές 

συνθήκες για να αποφύγουν τις 

επενέργειες του παρόντος άρθρου.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/106 

Τροπολογία  106 

Luis Manuel Capoulas Santos 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 29 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γενικοί κανόνες Γενικοί κανόνες 

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 

στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 

ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 

1 ασκούν στα επιλέξιµα εκτάριά τους όπως 

καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 

τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που 

είναι επωφελείς για το κλίµα και το 

περιβάλλον:  

1. Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση 

στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 

ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 

1 λαµβάνουν πρόσθετη ετήσια ενίσχυση 
για τις γεωργικές πρακτικές που είναι 
επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον 
εάν ασκούν, ανάλογα µε την περίπτωση, 
στα επιλέξιµα εκτάριά τους όπως 

καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 

τις ακόλουθες πρακτικές που είναι 

επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον:  

α) να έχουν τρεις διαφορετικές 
καλλιέργειες στην αρόσιµη γη τους, όπου 
η αρόσιµη γη του γεωργού καλύπτει 
περισσότερα από 3 εκτάρια και δεν 
χρησιµοποιείται εξ ολοκλήρου για 
παραγωγή χορτονοµών (σπαρµένων ή 
αυτοφυών), δεν είναι εξ ολοκλήρου 
ακαλλιέργητη ή δεν έχει καλλιεργηθεί εξ 
ολοκλήρου µε καλλιέργειες κάτω από το 
νερό για σηµαντικό τµήµα του έτους· 

α) διαφοροποίηση καλλιεργειών 

β) να διατηρούν τους υφιστάµενους 
µόνιµους βοσκοτόπους στην 
εκµετάλλευσή τους· και 

β) διατήρηση των υφιστάµενων µόνιµων 
βοσκότοπων και µόνιµων λειµώνων·  
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γ) να διαθέτουν περιοχή οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.  

γ) διατήρηση περιοχής οικολογικής 
εστίασης στη γεωργική τους έκταση.  

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 

και 4 και της αρχής της δηµοσιονοµικής 

πειθαρχίας, των γραµµικών µειώσεων 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 και ενδεχόµενων 
µειώσεων και κυρώσεων που 
επιβάλλονται δυνάµει του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. […] [HZR], τα κράτη µέλη 
χορηγούν την ενίσχυση του παρόντος 

κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 

όσες από τις τρεις πρακτικές της 

παραγράφου 1 έχουν συνάφεια µε τη 
δραστηριότητά τους και συναρτήσει της 
συµµόρφωσής τους µε τις διατάξεις των 

άρθρων 30, 31 και 32. 

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 

και 4α και της αρχής της δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας, των γραµµικών µειώσεων 

σύµφωνα µε το άρθρο 7, τα κράτη µέλη 

χορηγούν την ενίσχυση του παρόντος 

κεφαλαίου σε γεωργούς οι οποίοι τηρούν 

όσες από τις τρεις πρακτικές της 

παραγράφου 1 µπορούν να εφαρµοστούν 
στην εκµετάλλευσή τους και συναρτήσει 
της συµµόρφωσής τους µε τις διατάξεις 

των άρθρων 30, 31 και 32. 

3. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκµεταλλεύσεις βρίσκονται ολικά ή 
µερικά σε περιοχές που καλύπτονται από 
τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ 

δικαιούνται την ενίσχυση που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούν τις πρακτικές που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο στον 
βαθµό που οι πρακτικές αυτές στην 
οικεία εκµετάλλευση συνάδουν µε τους 
στόχους των εν λόγω οδηγιών.  

3. Οι γεωργοί δικαιούνται αυτοµάτως την 

ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 

κεφάλαιο όταν εµπίπτουν σε µία από τις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

 – γεωργοί που συµµορφώνονται µε τους 
όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία, ή 

 – δικαιούχοι γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιµατικών ενισχύσεων που ορίστηκαν 
σύµφωνα µε το άρθρο 29 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. [...] [RDR], ή 

 – γεωργοί των οποίων οι εκµεταλλεύσεις 
βρίσκονται σε περιοχές που ανήκουν στο 
δίκτυο Natura 2000 και καλύπτονται από 
τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, 

  Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται µόνο στις 
µονάδες µιας εκµετάλλευσης που 
χρησιµοποιούνται για βιολογική 
παραγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 11 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, που 
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καλύπτονται από γεωργοπεριβαλλοντικά 
και κλιµατικά µέτρα σύµφωνα µε το 
άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [...] 
[RDR] ή ευρίσκονται σε περιοχές που 
καλύπτονται από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ 
και 2009/147/ΕΚ.  

4. Οι γεωργοί που συµµορφώνονται µε 
τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 όσον αφορά τη βιολογική 
γεωργία δικαιούνται αυτοµάτως την 
ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο.  

4. Σε περίπτωση που η επιλέξιµη 
γεωργική έκταση της εκµετάλλευσης 
καλύπτεται κατά ποσοστό µεγαλύτερο 
του 75% από µόνιµους λειµώνες ή 
µόνιµους βοσκότοπους ή χρησιµοποιείται 
για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων 
κτηνοτροφικών φυτών ή έχει 
καλλιεργηθεί µε καλλιέργειες κάτω από 
το νερό για σηµαντικό τµήµα του έτους, 
και το υπόλοιπο της επιλέξιµης γεωργικής 
έκτασης δεν υπερβαίνει τα 50 εκτάρια, οι 
γεωργοί εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις 
των άρθρων 30 και 32.  

Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται µόνο στις 
µονάδες µιας εκµετάλλευσης που 
χρησιµοποιούνται για βιολογική 
παραγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 11 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. 

 

 4α. Οι γεωργοί των οποίων οι 
εκµεταλλεύσεις έχουν πιστοποιηθεί 
σύµφωνα µε τα εθνικά ή περιφερειακά 
συστήµατα περιβαλλοντικής 
πιστοποίησης θεωρείται ότι τηρούν τις 
σχετικές γεωργικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφόσον 
τα εν λόγω συστήµατα πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 - καλύπτουν το τµήµα της εκµετάλλευσης 
του γεωργού στο οποίο εφαρµόζονται οι 
σχετικές πρακτικές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1· και  

 - έχουν τουλάχιστον ισοδύναµο αντίκτυπο 
µε τις σχετικές πρακτικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 λαµβάνει τη µορφή ετήσιας 

ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο που 

δηλώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 

παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 λαµβάνει τη µορφή ετήσιας 

ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο που 

δηλώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 

παράγραφος 1, το ποσό της οποίας 
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υπολογίζεται ετησίως µε τη διαίρεση του 

ποσού που προκύπτει από την εφαρµογή 

του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 

συνολικού αριθµού επιλέξιµων εκταρίων 

που δηλώνονται στο κράτος µέλος 

σύµφωνα µε το άρθρο 26.  

υπολογίζεται ετησίως µε τη διαίρεση του 

ποσού που προκύπτει από την εφαρµογή 

του άρθρου 33 παράγραφος 1 δια του 

συνολικού αριθµού επιλέξιµων εκταρίων 

που δηλώνονται στο κράτος µέλος 

σύµφωνα µε το άρθρο 26.  

 5α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 
του παρόντος άρθρου, για τα κράτη µέλη 
που εφαρµόζουν το άρθρο 22α του 
παρόντος κανονισµού, η ενίσχυση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, η οποία 
αντιπροσωπεύει 30% του εθνικού 
κονδυλίου σύµφωνα µε το άρθρο 33, 
παράγραφος 1, χορηγείται στους 
γεωργούς ως ποσοστό σχετικό µε τη 
βασική τους ενίσχυση. 

 5β. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 55, για να 
επικυρώσει τα συστήµατα πιστοποίησης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4α, 
προκειµένου να διασφαλίσει ότι τα εν 
λόγω συστήµατα έχουν αντίκτυπο 
τουλάχιστον ισοδύναµο µε τις σχετικές 
πρακτικές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. 

 Τα εν λόγω συστήµατα πιστοποίησης 
µπορούν να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα 
µέτρα: 

 – σχέδιο διαχείρισης των θρεπτικών 
ουσιών στην εκµετάλλευση· 

 – σχέδιο ενεργειακής απόδοσης στην 
εκµετάλλευσή τους, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
βελτιστοποίησης της χρήσης των 
λυµάτων· 

 – σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα, 
συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας ή 
της διατήρησης ζωνών βιοποικιλότητας· 

 – σχέδιο διαχείρισης των υδάτων· 

 – εδαφοκάλυψη· 

 – ολοκληρωµένη διαχείριση επιβλαβών 
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